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 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ ٍبُْك

 لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ّتس نم ةءارق جمانرب أرقأ انأ بتك
 ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ ؛ةسردملا

 نم اًعساو اًقاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنكمتملا

 راركت َّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم

 خيسرتو حيحصلا ّقطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي ؛جمانربلا اذه يف «ةّيساسألا تادرفملا
 «جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم ّلك يف .نهّذلا يف ىنعملا

 ىلإ ؛لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم ؛ةلحرم دعب ةلحرم

 ةياهن يف «هنّكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم
 اذه بتك .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مّكحتلا نم ءرمألا

 جمانرب هّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا
 ءاًضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ٌيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ّيلاثم
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 .ليج دعب اًليج لافطألا تدَعسأ ةعئار ةّيملاع تاياكح ىلإ زاتمُم لدم

 فيطألا بولسألاو فيفخلا عْجسلا نم ريثكلابو ةقّوشُ + موس ةلفاح تاياكج
 يف لافطألا ىلع ٍلاع ٍتْوَصِ ًأرقّثل ةّيلاثم .مهمامتها ٌدُشَيو لافطألا جي يذلا

 .مهيفنأب تاونس 5 نع مهرمُع ديزي نيذلا لافطألا اهأرقَيل وأ ءتاونس ه ا
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